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ميرعبدالرحيم عزيزداکتر  

  ٢٠١١ جون ١٦

  

 اعالميۀ اسالم آباد يا تسليمی افغانستان به پاکستان

 ھندوکش فروشان مطلع گردند
 

کابل خواست ھای اسالم .   به پاکستان ارمغان استعماری داشته استسفر حامد کرزی رئيس دولت مستعمراتی کابل

 از ضعف دولت مستعمراتی در اسالم آباد.  آباد را پذيرفت و دست باال برای پاکستان در کشور اشغال شدۀ ما داد

  رحيم .ت معيتی حامد کرزی مشتمل بر کسانی بود که سال ھا در خدمت آی اس آی بودنديأھ.  ون آگاه استھمه شؤ

اگر .  وردک، ربانی، احدی، فاروق وردک، عمر داوودزی و ديگران سال ھا  از خوان آی اس ای مستفيد شدند

  .شد کردند، حلقۀ غالمان وسيع تر می سياف، سيد مخدوم رھين و ساير مزدوران پاکستان ھم کرزی را ھمراھی می

اين وعدۀ .  گذارد  و موفقيت افغانستان احترام میکه  پاکستان وعده نمود که به ثبات، حاکميت، صلح مسخره اين

پوچ خود جرم پاکستان را به ارتباط تجاوز و مداخالتش در افغانستان ثابت می سازد، يعنی پاکستان در گذشته 

که  دھد که بيش ازين در امور افغانستان مداخله نکند، چيزی می" تعھد"افغانستان را بی ثبات ساخت اما منبعد 

ی را بر کشور موافقه کردند که بھبود کيفرھبران تابع استعمار در ھر دو .  کرد ال ھا از آن انکار میپاکستان س

پاکستان ظاھراٌ متعھد گرديده است که حق ترانزيت .  مبنای اعتماد و آرزوی طرفين در روابط دو جانبه ايجاد نمايند

  .   حامل اموال افغانی به بندر کراچی نگرددیئيد قرار داده  و مانع رسيدن الری ھاأافغانستان را مورد ت

به پاکستان .  درين توافق نامه افغانستان چيزی ندارد که به پاکستان عرضه کند، اما پاکستان به آرزو ھای خود رسيد

پاکستان ھمچنان .  اجازه داده شد که در ساحات استخراج معادن و  صحت عامه در افغانستان سرمايه گذاری نمايد

اگر پاکستان . واھد يافت که در ساحات مختلف اقتصادی و صنعتی و اعمار مجدد افغانستان سھم فعال گيردموقع خ

به پياده کردن اين ستراتژی افغانی خود موفق گردد، ضربۀ محکمی به رقبای  منطقه ئی خود يعنی ھند و ايران در 

دوانند و سدی در مقابل   در افغانستان چھار نعل میتا اکنون ھند و ايران اسپان خود را.  افغانستان وارد خواھد کرد

پاکستان در بدل وعدۀ فربيکارانۀ ھمکاری در مبارزه عليه شورش و ناامنی ھا، توافق افغانستان را .  خود نمی بينند

منبعد پاکستان قادر خواھد .  دست آورده کند، ب در  مورد خط ترانزيتی که پاکستان را به آسيای مرکزی وصل می
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د که اموال تجارتی خود را با مصرف کم به آسيای مرکزی و ماورای آن برساند و در مقابل از انرژی و نفت گاز ش

افغانستان صرف از تعرفات گمرکی تجارت طرفين مستفيد خواھد شد  و .  نستباٌ ارزان آسيای مرکزی مستفيد شود

  .عايد ناچيزی را نصيب خواھد گرديد

کردند  که ھمکاری ھای الزم را در سکتور مالی و بانکی " موافقه"آباد، ھر دو کشور بر مبنای اعالميِۀ اسالم 

راه انداختن پروژه ھای انکشافی در ھر دو ه سيس شرکت سرمايه گذاری مشترک غرض بأتشويق نمايند و در ت

انکشاف ساختار سوی  ه ھمچنان ھر دو جانب موافقه نمودند که در چوکات ھمکاری ھا ب.  کشور اقدام نمايند

 بورس تحصيلی در رشته ھای طب و ٢٠٠٠مھم تر از ھمه پاکستان متعھد شده است بيش از .  زيربنائی کار نمايند

  ! عجب سعادتی نصيب دولت مستعمراتی افغانستان شده است. مھندسی در اختيار افغانستان قراد دھد

ت که در پاکستان سرمايه گذاری ھای باالمثل بنمايد و از بار افغانستان، آيا اين کشور قادر اس با توجه به وضع نکبت

ٌ که جواب منفی است افغانستان در حال کنونی ھيج گونه توانائی اقتصادی، مالی و تخنيکی .  آن سود برد؟  واقعا

 هندارد که بتواند نقشی در ساحات مختلف انکشافی در پاکستان داشته باشد و ازين طريق مفاد سياسی و اقتصادی ب

بار تن در   و يا توافقنامۀ ذلتهبود، به چنين اعالمي اگر در افغانستان يک دولت آزاد و ملی مستقر می.  وردآدست 

که افغانستان در اشغال و تصرف نيرو ای حتا در ھمين مرحله .  داد داد و يا حد اقل دقت بيشتری به خرچ می نمی

را به چند ای توانستند با احتياط عمل نموده  و توافقنامه  ھای متجاوز ناتو و امريکا است، کرزی و يارانش می

توانست نيات اسالم آباد را يکی بعد از  درين صورت دولت مستعمراتی کابل می.  رسانيدند  میءمرحله به امضا

کالٌ در حاليکه در پيمان جديد،  کابل . داشت سوی توافق جديدی گام برمیه ديگری مورد ارزيابی قرار داده و بعداٌ ب

  .تسليم خواھشات اسالم آباد گرديد

بدون کمترين ترديد که ھر دو جانب صرف نظر از تنش ھای واقعی و يا تصنعی با امريکا، دعای واشنگتن را با 

شود  از روحيۀ پيمان جديد آشکار می.  کردند خود داشته اند وگرنه چنين مصافۀ طوالنی را به اين آسانی طی نمی

امريکا .   برای پاکستان در افغانستان داده است تا آرامش خاطر اسالم آباد را فراھم نمايدکه واشنگتن حق زيادی

امريکا پاکستان را از برتانيه به ارث برده و ازين ميراث تا اکنون .  دھد ھرگز افغانستان را بر پاکستان ترجيح نمی

ود و از حمايت کامل و کمک ھای در جريان جنگ سرد، پاکستان  در پھلوی امريکا ب.  نگھداری کرده است

در " تشنج"زعامت مستعمراتی کابل اين قابليت را ندارد که بتواند از خلق .  اقتصادی و نظامی امريکا مستفيد گرديد

  .روابط اسالم آباد و واشنگتن بھره گيرد زيرا خود دست نشانده است

ريزند؟   افغانستان چه خاک را بر سر خود می دايمی مراکز نظامی امريکا در أسيسحال مزدوران استعمار حامی ت

رضات احتمالی پاکستان و سيس مراکز دايمی امريکا در افغانستان اين کشور را از تعأکنند که ت اين خفاشان ادعا می

اما اين خفاشان نگفتند که تعرضات کشور ھای ھمسايه صرف ! ايانچه نوع تعرضاتی آق. ميدارد ون نگهايران مص

دھد که  پيمان جديد بين دولت مستعمراتی کابل و اسالم آباد نشان می.   اينکه اشکالی ديگری ھم داردنظامی است يا

سيس مراکز نظامی امريکا در افغانستان مانع  يورش ھای أت.  پاکستان به اھداف خود در افغانستان رسيده است

سيس مراکز امريکا برای مقاصد أيرا تسياسی و افتصادی و فرھنگی  پاکستان و ايران در کشور ما نخواھد شد ز

  .      وسيعتری استعماری بناء خواھد يافت

  

               

  


